
 

Política de Privacidade do Agrupamento de Escolas de Arruda dos Vinhos 

OBJETIVOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO RGPD 
 

Tal como prevê o RGPD, os objetivos da sua implementação consistem em: 

- Aumentar a proteção dos dados pessoais das pessoas singulares; 

- Facilitar o acesso, retificação, limitação, transferência e eliminação de dados pessoais fornecidos; 

- Potenciar a monitorização do sistema de proteção de dados das pessoas singulares; 

- Diminuir ou eliminar por completo os riscos de acesso ou tratamento indevido; 

- Fortalecer a confiança dos utentes nas instituições; 

- Proporcionar uma melhoria do serviço público prestado. 

 

ÂMBITO E FINALIDADE 

 O Agrupamento de Escolas de Arruda dos Vinhos procede ao tratamento dos dados 

pessoais, estritamente necessários à prestação de serviços e/ou ao exercício das suas funções ou 

atribuições legais, no âmbito da sua atividade. 

 Todos os dados e informações fornecidas ao Agrupamento de Escolas são tratados como 

confidenciais. Estes dados recolhidos são tratados informaticamente e em suporte de papel no 

estrito cumprimento da legislação de proteção de dados pessoais, sendo armazenados em bases 

de dados e em arquivo físico específicos para o efeito. 

Em situação alguma, os dados recolhidos serão utilizados para outra finalidade que não 

seja aquela para a qual se encontra legalmente estabelecida ou para a qual foi dado o 

consentimento por parte do titular dos dados. 

 O período de tempo, durante o qual os dados são armazenados e conservados, é o legal 

ou o regulamentarmente fixado, ou o estritamente necessário, de acordo com a finalidade para 

a qual a informação é tratada. 

DIREITO DE ACESSO 

 Nos termos da legislação aplicável, é garantido, a todo o tempo, ao titular dos dados 

pessoais, o direito de acesso, retificação e atualização dos mesmos, através das plataformas 

digitais existentes e registos escritos para crianças /alunos, para pessoal docente e não docente. 

 O apagamento dos dados pessoais (direito a ser esquecido), a oposição ao tratamento ou 

o esclarecimento de dúvidas, no âmbito da proteção dos dados pessoais, poderão ser feitos 

mediante pedido escrito dirigido ao Agrupamento de Escolas, para o endereço de correio 

eletrónico:rgpd@aearruda.pt 

Os presentes direitos cumprem as disposições contidas no Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral de Proteção de 

Dados) e na Resolução do Conselho de Ministros nº 41/2018 (requisitos técnicos das redes e 

sistemas de informação). 



ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 Se houver alterações à nossa política de privacidade, estas serão atualizadas. Solicita-se 

que reveja periodicamente este documento para se manter atualizado. 

 

Contacto do Encarregado de Proteção de Dados: 

Identificação: Ana Margarida Duarte Alexandre Catarino 

Telefone: 263975516 

Correio eletrónico: rgpd@aearruda.pt 

Morada: Rua Luís de Camões, nº 36 - 2630-253, Arruda dos Vinhos 

 


